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Felicidade na simplicidade
No dia 15/09, sábado, levamos às crianças
para um passeio na Cidade da Criança em
SBC.

CAMPANHA FANTASIAS

Foi um dia indescritível. O amor envolvido, a
diversão e a alegria estampada em cada
olhinho em cada sorriso...Impossível definir os
sentimentos e descrever a energia envolvida
naquele passeio 
Este passeio se fez possível com a parceria
que estabelecemos com a Fanato Loop cuja
proposta central é “oferecer experiências
incríveis para crianças e jovens carentes”.
Agradecemos profundamente não apenas o
apoio mas a disposição e afetividade
envolvidas nas ações realizadas até aqui –
também nos deram apoio com os brinquedões
da Festa de Dia das Crianças.

Vamos juntos, de mãos dadas.
O Mutirão trabalha atendendo crianças e suas famílias a fim de fortalecer vínculos, melhorar a
convivência e perpetuar os valores e sua prática nos outros espaços da realidade da criança. No lar, no
dia-a-dia.
Neste sentido, tivemos nosso Café Especial com os Pais no dia 29/09, sábado. Momento no qual
passamos alguns recados e avisos do Mutirão No Bem e decidimos juntos alguns pontos pensando no
melhor para nossas crianças! Durante as três semanas seguintes tivemos reuniões individuais com mais
de 22 famílias em busca de fortalecer a parceria, reafirmar o propósito, a conduta e os valores do Mutirão
e dialogar sobre pontos a serem superados.
Outro evento importante e cheio de graça e luz foi nossa Festa de Dia das Crianças realizada pela
primeira vez fora do espaço do Mutirão!
Contamos com o apoio de muita gente boa que compôs este mutirão e deixamos nossa sincera gratidão
a todos envolvidos.
Juntos, fizemos uma festa linda, cheia de cor e vida, brilho e alegria! Um pai que trabalha em padaria fez
um bolo maravilhoso de chocolate com morango, desses que dá dó cortar! A avó de uma criança trabalha
com eventos e ajudou-nos na decoração! Um pai se fantasiou de Mickey! Apareceu no meio da festa e
fez um momento de alegria e euforia com a criançada! E assim foi...a dona do espaço que se dispôs a
nos ajudar no dia e nos permitiu começar a preparação desde o dia anterior sem delimitar horário para a
festa...nossa vice-presidente preparou uma decoração linda com balões, toalhas nas nossas cores para
as mesas, contratou um buffet maravilhoso e assim pudemos nos deliciar com pipoca, pizzinha,
salgadinho, mini sanduíche, docinhos deliciosos...um trio de fotógrafos que se voluntariou para cobrir
nossa festa e deixar tudo registrado...No bem. Gente unida no bem. Em sintonia com o nome sob o qual
trabalhamos. Já são inúmeros mutirões realizados no bem e certamente ainda muitos mais por serem
realizados!

Progresso Contínuo
Atendemos atualmente 52 crianças. Estamos buscando agora novas certificações que creditarão ao
Mutirão possibilidade de novas fontes de recursos financeiros além de afirmar, ao público, nossa retidão e
integridade. Continuamos buscando, cada dia, nosso aprimoramento e aprendizado.

Com R$ 35,00 você contribui
para as fantasias da Peça de
Natal
Já começamos o preparo das
fantasias da peça de Natal a
ser apresentada em
dezembro! São 52 fantasias,
já imaginou?
Você pode nos ajudar!
Nossas crianças merecem o
melhor. Portanto decidimos,
dentro de nossas
possibilidades, fazer as
fantasias com muito capricho
e sob medida para cada
criança.
Sugerimos o valor de R$
35,00 para nos apoiar. Porém,
dentro de suas possibilidades,
doe aquilo que puder
conforme seu coração.

PARA DOAR
Itaú Unibanco 341
Agência: 8955
Conta corrente: 12483-2
CNPJ: 23.640.714/0001-60
*Você pode DOAR via depósito
bancário ou através do site,
clicando no Botão DOAR!
www.mutiraonobem.org.br

O imperativo de Agir
“Amigos e amigas,
O Mutirão passa por mais uma fase de estruturação. Novos esforços se fazem
necessários. Ainda há muitas crianças a serem atendidas. Devemos valorizar o
agora é seguir para frente tanto quanto nos for possível. É por isso que
pedimos o apoio de todos e em todos os sentidos...
Divulguem nosso trabalho, levem nossa mensagem, contribuam como
puderem, convidem amigos e familiares a se tornarem doador mensal,
compartilhem este boletim, arrecadem doações para nosso Mutirão, vibrem,
torçam, rezem, enviem os melhores votos e melhores energias para nossa
obra, curtam e compartilhem a página e as novidades no Facebook
(facebook/mutiraonobem), voluntariem-se para nosso Bazar, indiquem
pessoas e voluntários, participem das campanhas, doem para o Bazar.
Eu, de todo meu coração, peço a vocês que sabem de nossa intenção e de
nossa conduta, que não fiquem indiferentes, que venham se juntar a este
Mutirão> precisamos fazer a nossa parte No Bem. O futuro melhor no mundo é
desejo comum. Porém somos nós os possíveis construtores desta obra. Que é
preciso para fazer uma construção senão construtores? Como se constrói
senão com o concurso do esforço e do trabalho? Como se ergue uma
construção senão tijolo à tijolo?
Que Deus ilumine a cada um de vocês e encontre em seus corações espaço
para a Luz, o Amor, o Bem! Estejamos abertos para ouvir o convite silencioso e
amoroso da Caridade que a cada instante nos oferece inúmeras oportunidades de praticarmos o amor ao próximo, de fazermos algo de
bom por alguém. Na certeza de que este é o único caminho para a Felicidade Futura que almejamos e a Paz de Espírito que sonhamos”
Vinícius Rugai Bresciani
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